
    ক্যারিয়াি এন্ড রিলস এক্াডডরি 
(GKwU D™¢vm-D‡b¥l cÖwZôvb) 

৪৪তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস  
 

*     ৪৪তম BCS লিলিত প্রোগ্রোমম সর্বমমোট ৮০রি প্িকচোর ক্লোস, ৮০রি লিলিত 

এক্সোম, ১৩রি সোর্মেক্ট প্টস্ট, ০৬রি ফোইনোি মমেি প্টস্ট অনুলিত হমর্। 

*   প্ োছোমনো রস্তুলতর েন্য লর্ষয়লিলিক ১২রি লিলিত লরপোমরশন রু্ক, ০১রি লিলিত 

রশ্নর্্োাংক, ০২রি লরমটটে ম্োপ রু্ক (র্োাংিোমেশ ও আর্ন্বেোলতক) এর রিডন্িড 

ক্রি রেোন করো হমর্। 

*    সকি ক্লোস অনিোইমন Zoom App এর মোধ্্মম অনুলিত হমর্।  

*    রলতলট ক্লোমসর মোলি-কোিোর pdf ক্লোসমনোট রেোন করো হমর্ 

*    রলতলট ক্লোমসর রিডে রিরডও প্েিোর র্্র্স্থো থোকমর্ 

*    প্ে প্কোন সমস্যোর সমোধ্োন এর্াং নতুন তমথ্র আপমেমটর েন্য Join করুন  
      প্ফসরু্ক গ্রুপ          BCS উত্তিণ  

*    রলতলট পরীক্ষোর তোৎক্ষলিক এনালাইরসস রিডিািস রেশবন করো হমর্  

*   প্েইলি লিলিত প্টস্ট অনলাইন  এর্াং ইিোিুময়শোন প্টস্ট, সোর্মেক্ট প্টস্ট ও ফোইনোি     

     মমেি প্টস্ট  রফরিক্যারল ও অনলাইন উিয় পদ্ধলতমত অনুলিত হমর্।    

*   একেন BCS রত্োশী প্েশর্্োপী D™¢vm-D‡b¥l এর প্েমকোমনো শোিোয় পরীক্ষো  

    লেমত পোরমর্ এর্াং প্েমকোমনো শোিো হমত লরমটটে র্ইসমূহ সাংগ্রহ করমত পোরমর্। 

*   Auto SMS এর মোধ্্মম রলতলট প্রেোি প্ররি করো হমর্। 

*   সরোসলর ব্রোমে এমস অথর্ো অনিোইন প্পমমটট এর মোধ্্মম িলতব হওয়ো েোমর্। 

*   লর্স্তোলরত েোনমত অথর্ো অনিোইমন িলতব হমত লিলেট করুন www.uttoron.academy 

*   Helpline - 09666775566 
 

অনলাইন লাইি ক্লাডসি সিয়সূরি 7.00pm অনলাইন লাইি এক্সাডিি সিয়সূরি 12:00am to 11:55pm 
 

ক্লোস ও এক্সোম রুলটন (পোটব-০১) 
 

১৮.০৬.২০২২ (শরনবাি) ৪৪তি BCS রলরিত ফুল কক্াসস এি ওরিডয়ডন্িশন কসরিনাি Zoom App এি িাধ্যডি অনুরিত হডব (সিয় ও রলিংক্ SMS এ িানাডনা হডব) 

তারিি ও রিন লাইি ক্লাস (Zoom Live) লাইি এক্সাি (12:00am to 11:55pm) 

১৯.০৬.২২ (রলর্র্োর) গারণরতক্ যরুি-০১ ------ 

২১.০৬.২২ (মঙ্গির্োর) আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-০১  োলিলতক েুলি-০১ Written (50 Marks); 120 min. 

২৩.০৬.২২ (র্হৃঃর্োর) বািংলাডিশ রবষয়াবরল-০১ আর্ন্েবোলতক লর্ষয়োর্লি-০১ Written (40 Marks); 75 min. 

২৪.০৬.২২ (শুক্রর্োর) বািংলা-০১ র্োাংিোমেশ লর্ষয়োর্লি-০১ Written (50 Marks); 70 min. 

২৬.০৬.২২ (রলর্র্োর) গারণরতক্ যরুি-০২ র্োাংিো-০১ Written (30 Marks); 45 min. 

২৮.০৬.২২ (মঙ্গির্োর) আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল-০২  োলিলতক েুলি-০২ Written (50 Marks); 120 min. 

৩০.০৬.২২ (র্হৃঃর্োর) ইিংডিরি-০১ আর্ন্েবোলতক লর্ষয়োর্লি-০২ Written (40 Marks); 75 min. 

০১.০৭.২২ (শুক্রর্োর) রবজ্ঞান ও িযরুি-০১ ইাংমরলে-০১ Written (20 Marks); 30 min. 

০৩.০৭.২২ (রলর্র্োর) ইিংডিরি-০২ রবজ্ঞান ও িযরুি-০১ Written (30 Marks); 60 min. 

০৫.০৭.২২ (মঙ্গির্োর) গারণরতক্ যরুি-০৩ ইাংমরলে-০২ Written (25 Marks); 35 min. 

পলর্ত্র ঈদুি আেহো উপিমক্ষ ৬ েুিোই হমত ১৫ েুিোই পেবর্ন্ সকি কোেবক্রম র্ন্ধ থোকমর্ । 

১৬.০৭.২২ (শলনর্োর) Evaluation Test-01 (গারণরতক্ যরুিিঃ প্িকচোর-০১, ০২, ০৩) Written (50 Marks); 120 min. 
 

অনলাইডন ক্লাস ও িিীক্ষা িদ্ধরত: 
 

 *  Live Class অনুলিত হমর্ Zoom App এর মোধ্্মম। এেন্য রমত্ক লশক্ষোথবীমক আম  প্থমকই লনমের প্মোর্োইি/ি্োপটপ/প্েস্কটমপ Zoom App Install  

 কমর রোিোর েন্য অনুমরোধ্ করো হমিো। 

 *  Live Class & Live Exam এ অাংশগ্রহি করমত www.uttoron.academy ওময়র্সোইমট ল ময় Join Now অপশমন লক্লক কমর িলতবকৃত প্রলেমেশন নম্বর  

র্্র্হোর কমর Login করমত হমর্। 

 *  Daily live Exam গুমিো রুলটমন উলিলিত তোলরি ও সময় অনুেোয়ী অনুলিত হমর্। উলিলিত সমময়র মমধ্্ একেন লশক্ষোথবী উি Live Exam-এ একর্োরই 

অাংশগ্রহি করমত পোরমর্।  

https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy
https://live.udvash-unmesh.com/Student/Login


৪৪তম BCS লিলিত ফুি প্কোসব এর লসমির্োস (পোটব-০১) 
লেকচার রসডলবাস 

গারণরতক্ যরুি 

কলক্িাি-০১ লসমির্োস আমিোচনো, িগ্োাংশ, শতকরো, িোি-ক্ষলত। 

কলক্িাি-০২ সরি ও প্েৌল ক মুনোফো, সরিীকরি, পোলট  োলিলতক সমীকরি, ঐলকক লনয়ম। 

কলক্িাি-০৩ ি.সো.গু ও  .সো.গু, অনুপোত ও সমোনুপোত। 

বািংলাডিশ রবষয়াবরল 

কলক্িাি-০১ 
রসডলবাস আডলািনা, কিৌডগারলক্ িরিরিরত: র্োাংিোমেমশর িূম োি, রোকৃলতক বর্লশষ্ট্্, প্িৌম োলিক অর্স্থোন ও সুলর্ধ্ো, মৃলিকো, েির্োয়ু, ম্োনমগ্রোি 
অেি, র্মরন্দ্র অেি, র্মরন্দ্র েোদুঘর, র্-দ্বীপ, লছটমহি, সমুদ্র লর্েয় ইত্োলে।  

বািংলা 

কলক্িাি-০১ 
লসমির্োস আমিোচনো, র্্োকরমির প্মৌলিক আমিোচনো (িোষো, ধ্বলন, র্িব, অক্ষর), শব্দ ও শমব্দর রকোরমিে, শব্দ  ঠন-রত্য়মেোম  শব্দ  ঠন, 
উপস বমেোম  শব্দ  ঠন। 

আন্তিসারতক্ রবষয়াবরল 

কলক্িাি-০১ লসমির্োস আমিোচনো, আর্ন্েবোলতক সম্পমকবর িলূমকো, পলরলধ্ ও তোৎপেব, আর্ন্েবোলতক সম্পকব ও আর্ন্েবোলতক রোেনীলতর সাংমেো  ও সম্পকব। 

কলক্িাি-০২ 
রবডেি সরিয় িূরিক্া িালনক্ািী িলক্সিূহ: আধ্ুলনক রোষ্ট্র, রোমষ্ট্রর রকোরমিে, সোর্বমিৌমত্ব, অ-রোষ্ট্রীয় কমব, আর্ন্েবোলতক রলতিোন, রোষ্ট্রীয় এর্াং অ-
রোষ্ট্রীয় কমবসমূমহর মমধ্্ সম্পকব। শরি ও রনিািত্তা:  েোতীয় শলি, শলিসোম্, লনরস্ত্রীকরি ও অস্ত্র-লনয়ন্ত্রি, িূ-রোেনীলত ও সন্ত্রোসর্োে। 

ইিংডিরি 

কলক্িাি-০১ Syllabus Discussion, Course Content and Ideas behind the Lecture Plan, Interchanging Parts of Speech, Affixation, (Solving 

Question No. 3) 

কলক্িাি-০২ 
Constructing Phrases and Clauses, Joining Sentences with Relative Pronouns and Conjunctions, Integrating Linkers, Sentence 

Run-ons, (Solving Question No. 4) 
রবজ্ঞান ও িযরুি 

কলক্িাি-০১ 

রসডলবাডস আডলািনা, আডলা (Light): রকৃলত, র্িবোলি, লর্লিন্ন, র্িব এর্াং তরঙ্গদেঘব্, UV, IR এর্াং প্িেোর রলি, আমিোর রলতফিন, আমিোর রলতসরি, 
আমিোর পূিব অি্র্ন্রীি রলতফিন, পোতিো অলিসোরী প্িন্স, আমিোর লর্চ্ছ্বরি, আমিোর কিো ধ্মব, আইনস্টোইমনর আমিোক-বর্দু্লতক সমীকরি, ফমটোমসি 
(আমিোক প্কোষ)। কিৌম্বক্ত্ব (Magnetism): লর্দু্ৎরর্োমহর প্চৌম্বকমক্ষমত্রর সম্পকব, েণ্ড চুম্বক, প্চৌম্বক র্িমরিো, প্চৌম্বকমক্ষমত্র একলট েণ্ড চুম্বমকর ওপর 
লক্রয়োরত টকব, েণ্ড চুম্বক লহমসমর্ পৃলথর্ীর প্চৌম্বকমক্ষমত্র, ট্োনমেটট  ্োিিোমনোলমটোর, কম্পন, চুম্বকমোন েন্ত্র, উেোহরিসহ েোয়মচৌম্বক পেোথব, প্োরোমচৌম্বক 
পেোথব, প্ফমরোমচৌম্বক পেোথব, তোলিতচুম্বক এর্াং স্থোয়ী চমু্বক। 

 

 

ঢাক্াি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ : রিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭০৫, রূিনগি-০১৭১৩-২৩৬৭৩৪, ক্যান্িনডিন্ি-০১৭১৩-২৩৬৭২৪, উত্তিা-০১৭১৩-২৩৬৭০৭ 

কিাহাম্মিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭০১, সাইন্স লযাব.-০১৭১৩-২৩৬৭০৬, ফািসডগি-০১৭১৩-২৩৬৭১১, আরিিিিু-০১৭১৩-২৩৬৭২৫, শারন্তনগি-০১৭১৩-

২৩৬৮৫৭ িারলবাগ-০১৭১৩-২৩৬৭০২, িরতরিল-০১৭১৩-২৩৬৯০৮, বাসাডবা-০১৭১৩-২৩৬৭২২, বনশ্রী-০১৭১৩-২৩৬৭২৩, লক্ষ্মীবািাি-০১৭১৩-

২৩৬৭২০ যাত্রাবাড়ী-০১৭১৩-২৩৬৭১৯, িরনয়া-০১৭১৩-২৩৬৭১৮, সািাি-০১৭১৩-২৩৬৭২১, গািীিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৬, নািায়ণগঞ্জ-০১৭১৩-

২৩৬৭১৭ কক্ানািাড়া-০১৭১৩-২৩৬৭৫৭, িিংগী-০১৭১৩-২৩৬৭৫৯, বক্রশবািাি-০১৭১৩-২৩৬৭১২ 
 

ঢাক্াি বাইডিি িিীক্ষা কক্ন্দ্রসিূহ: িয়িনরসিংহ-০১৭১৩-২৩৬৭১৬, রক্ডশািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৩৯, িািালিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪০, কশিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৪৯ 

িাঙ্গাইল-০১৭১৩-২৩৬৭৩৭, িাবনা-০১৭১৩-২৩৬৭৩৬, রসিািগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪২, িিংিুি-০১৭১৩-২৩৬৭২৬, কুরড়গ্রাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৩ 

গাইবান্ধা-০১৭১৩-২৩৬৭৫৫, সসয়িিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৪১, বগুড়া-০১৭১৩-২৩৬৭২৭, িয়িিুহাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫৪, রিনািিিু-০১৭১৩-২৩৬৭৩৩ 

ঠাকুিগাাঁও-০১৭১৩-২৩৬৭৪৮, িািশাহী-০১৭১৩-২৩৬৭১৩, নওগাাঁ- ০১৭১৩-২৩৬৭৫৬, নাডিাি-০১৭১৩-২৩৬৭৫১, িাাঁিাইনবাবগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৪৭ 

কুরিয়া-০১৭১৩-২৩৬৭৩৫, ফরিিিুি-০১৭১৩-২৩৬৭৩২, িাগুিা-০১৭১৩-২৩৬৭৫২, যডশাি-০১৭১৩-২৩৬৭৩১, িুলনা- ০১৭১৩-২৩৬৭১৫ 

সাতক্ষীিা- ০১৭১৩-২৩৬৭৫০, বরিশাল-০১৭১৩-২৩৬৭৩০ রসডলি-০১৭১৩-২৩৬৭২৯, ব্রাþণবারড়য়া- ০১৭১৩-২৩৬৭৪৩, নিরসিংিী-০১৭১৩-২৩৬৭৩৮ 

কুরিল্লা-০১৭১৩-২৩৬৭২৮, কনায়ািালী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৫ কফনী-০১৭১৩-২৩৬৭৪৪, িট্টগ্রাি (িক্বািাি)-০১৭১৩-২৩৬৭১৪, িট্টগ্রাি (হারলশহি)-০১৭১৩-

২৩৬৭৫৮, কগািালগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬০, রিনাইিহ-০১৭১৩-২৩৬৭৬১, িুরন্সগঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬২, িারনক্গঞ্জ-০১৭১৩-২৩৬৭৬৩ 

 


